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Beställning av fiberanslutning 
Mark- och fiberavtal för privatperson 
 

Ödeshögs kommun kommer att bygga ut fibernätet i ditt område och du erbjuds här möjlighet att 
ansluta din fastighet. Arbetet genomförs av VÖKBY Bredband på uppdrag av Ödeshögs kommun. 
Fibernätet kommer att vara ett s k öppet nät, dvs flera tjänsteleverantörer kommer att erbjudas 
möjlighet att leverera tjänster i nätet. (se vokby.stadsnatsportalen.se) Projektet kommer att 
genomföras under 2022. Tidsplan kommer att upprättas under vintern för en grävstart våren 
2022.  
 
Varför är detta ett viktigt projekt! 
Vi är övertygade om att ett utbyggt fibernät är viktigt för samhällets utveckling. Under tiden då Pandemin pågått har 
en stabil och robust uppkoppling varit en förutsättning för att kunna utföra arbete hemifrån. I och med detta ser vi 
ett större behov av att erbjuda en möjlighet att ansluta sin fastighet till kommunens fibernät. Vi ser också en tydlig 
digitaliseringstrend där myndigheter, företag, kommunala verksamheter, banker etc erbjuder tjänster via nätet. På 
fritiden erbjuds vi nya sätt att konsumera TV och olika streamingtjänster.  Allt detta sammantaget kräver och kommer 
att kräva en utbyggd infrastruktur. Ett fibernät är stabilt, robust och oberoende av avstånd mellan s k noder och 
levererar utlovad bandbredd oavsett väderförhållanden och geografi. Därför kommer ett fibernät alltid vara stommen 
i en nationell och global infrastruktur. 
     
Anslutningskostnad 
Anslutningskostnad framgår nedan, samtliga beställningar är bindande. Alla priser inklusive moms. 
 

Fiberanslutning

 - Tomtprojektering Ingår

 - Grävning och grovåterställning tomt Ingår (5000)

 - Håltagning grund/husvägg Ingår

 - Fiber Material Ingår

 - Installation Ingår

 - Media omvandlare Ingår

Betalningsalternativ

 - Vid driftsättning 20 000 kr

Total kostnad: 20 000 kr  
 
Sista beställningsdag är 2022-01-31. Sent inkomna beställningar hanteras i möjligaste mån.   
Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss, du kan nå oss på 
Telefon: 0142-680 670 
Mail: fiberanslutning@vokby.se 
 
Vi hoppas du vill vara med i projektet   
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Beställning av fiberanslutning avser följande fastighet  

Anslutningsadress Fastighetsbeteckning 

 

 

 

 
 
 

Namnuppgifter  ( fa ktur aa dress )  
Namn Personnummer (12 siffror) 

Gatuadress Telefonnummer 

Postnummer Mobilnummer 

Postort E-postadress 

 
 
 

 
Underskrift  
Undertecknad intygar att ovanstående uppgifter är korrekta. Undertecknad är införstådd med projektets villkor och 
beställer härmed fiberanslutning på ovanstående adress. Undertecknad förstår att denna anmälan är bindande vid 
ett genomförande av projektet och har 14 dagars ångerrätt efter undertecknande. 

Ort och datum Ort och datum 

Underskrift fastighetsägare Underskrift fastighetsägare 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 

Undertecknad skickas utan porto till: 

 VÖKBY Bredband AB 

Svarspost 20583846 

595 03 Boxholm 
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Villkor för deltagande 
 

1. UPPLÅTELSEFÖRKLARING 
Fastighetsägaren upplåter härmed till ledningsägaren rätt att 
för all framtid nyttja det område av fastigheten som angivits 
nedan under punkt 2 ”Upplåtelsens omfattning” för det 
ändamål som angivits nedan under punkt 3 ”Ändamål”. 
2. UPPLÅTELSENS OMFATTNING 
2.1. Upplåtelsen avser ett 0,5 meter brett och tillräckligt långt 
område av fastigheten för att anslutning av tänkt byggnad ska 
vara möjlig. 
2.2. Fastighetsägaren förbehåller sig rätten att fortsätta nyttja 
upplåtet område, med de eventuella begränsningar som följer 
av detta avtal. 
3. ÄNDAMÅL FÖR UPPLÅTELSEN 
3.1. Området får användas för anläggning, tillsyn, underhåll 
och förnyelse av fiberoptikanläggning, med tillhörande 
anordningar som behövs för dess ändamål. Ledningar 
förläggs under jord. 
3.2. Ledningsägaren äger tillträde till fastigheten för 
ledningarnas tillsyn, underhåll och förnyelse. 
4. ANLÄGGANDE OCH UNDERHÅLL 
4.1. Anläggande av ledningen kommer att utföras genom 
Ledningsägarens försorg i enlighet med separat 
överenskommelse mellan berörd/-a fastighetsägare och 
Ledningsägaren. Ledningsägaren eller av Ledningsägaren 
utvald entreprenör genomför därefter anläggandet. 
Grovåterställning ingår och sker vid ett tillfälle och kunden 
godkänner/eller påtalar eventuella brister i återställningen 
genom undertecknande av en s k Nöjdförklaring. 
Nöjdförklaring ska vara Ledningsägaren tillhanda senast en 
månad efter slutfört anläggningsarbetet. Har ej Nöjdförklaring 
inkommit inom denna tid är anläggningsarbetena godkända. 
4.2. För framtida underhåll av anläggningen svarar 
Ledningsägaren. Ledningsägaren äger rätt att efter samråd 
med fastighetsägaren ta bort träd och andra föremål som är 
till hinder för anläggningen eller innebär direkt fara för 
anläggningens säkerhet. 
4.3. Ledningsägaren skall återställa marken i ursprungligt 
skick efter underhållsarbeten på ledningarna. 
4.4. Vid behov ska ledningsägaren kostnadsfritt upplysa om 
eller märka ut ledningarnas sträckning, lämna nödvändiga 
skyddsföreskrifter till fastighetsägaren samt upplysa om 
lämpliga skyddsåtgärder. 
4.5. Ledningsrättsägaren ansvarar för att de underjordiska 
ledningarna förläggs och byggs på sådant sätt att den tål 
påverkan av pågående markanvändning, jord- och skogsbruk 
samt väg och dikesrensning. De underjordiska ledningarna är 
förlagda enligt Anläggnings-AMA. 
5. FASTIGHETSSKYLDIGHETER 
5.1. Inom ledningsrättsområdet får inte uppföras byggnad 
eller större anläggning eller vidtas andra åtgärder som kan 
skada ledningarna eller försvåra deras tillsyn, underhåll och 
förnyelse. 
5.2. Nyplantering av träd inom upplåtet område får endast ske 
efter medgivande från ledningsägaren. 
5.3. Fastighetsägaren skall vid försäljning av fastigheten eller 
vid upplåtelse av arrende göra förbehåll för ledningsägarens 
rätt enligt denna överenskommelse. Om sådant förbehåll inte 
sker, äger ledningsägaren rätt till ersättning motsvarande 
ledningsägarens skada. 
5.4. Fastighetsägare äger efter samråd med nätägaren rätt, 
att flytta ledningen till annan plats. Flytten bekostas av 
fastighetsägaren till självkostnadspris. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6. ERSÄTTNINGAR 
6.1. Ingen ersättning skall betalas för upplåtelsen. 
Ledningsägaren skall i varje särskilt fall ersätta 
fastighetsägaren för direkta skador på fastigheten i samband 
med anläggnings- och underhållsarbeten på 
ledningarna. Sådan skada skall värderas och regleras 
snarast möjligt efter skadans uppkomst, dock senast sex 
månader efter skadans uppkomst. 
6.2. Ersättning kan komma att ges till större markägare som 
upplåter mark för ledningar, men där de själva inte har någon 
nytta av grävd ledning. Detta regleras i en särskild uppgörelse 
mellan ledningsägaren och berörd fastighetsägare. 
7. LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING FÖR LEDNINGSRÄTT 
7.1. Ledningsägaren ansöker om och bekostar 
lantmäteriförrättning enligt ledningsrättslagen. 
7.2. Denna överenskommelse skall läggas till grund för 
ledningsrätten och då betraktas som överenskommelse enligt 
14 § första stycket ledningsrättslagen. 
8. ANSLUTNING  
8.1. Genom undertecknande av detta avtal binder 
fastighetsägaren sig att beställa fiberanslutning av 
ledningsägaren. Ledningsägaren äger i samband med 
undertecknande av detta avtal rätt att sätta upp en skylt som 
visar att fastighetsägaren nu tecknat avtal om anslutning. 
8.2. Fastighetsägare åtar sig att slutbetala 20 000 kr inkl. 
moms när fiber är indragen och inkopplad med aktiv 
utrustning. 
9. ÖVRIGT 
9.1. Beställaren godkänner Ödeshögs kommuns allmänna 
villkor som återfinns på www.odeshog.se. Ödeshögs 
kommun och VÖKBY Bredband AB behandlar 
personuppgifter i enlighet med gällande 
dataskyddslagstiftning.  
 
För mer information se www.odeshog.se. 
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta vår Kundservice: 
 
fiberanslutning@vokby.se, telefon 0142-680 670 
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